
GårdVilla&

i samarbete med

Villaägarna Skaraborg

s k a r a b o r g  |  Nr 5  |  juni 2017

Marita och Gunnar sålde 
prylarna på loppis och 
bytte villa mot båt
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Om Gård & Villa
Gård & Villa är ett elegant inspirations- och nyttomagasin för 
människor som vill bo i eget ägt boende i Skaraborg. 
Tidningen ger idéer och kunskap om att leva och bo i hus. 
Och roar, inspirerar och förenklar för husägare i Skaraborg. 
Gård & Villa samarbetar med Villaägarna Skaraborg.

För annonsering kontakta:
Marknadsansvarig Uno Hufvudsson: 0708-56 11 99
uno@gardochvilla.se 
 

Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson, ordförande Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson
ordförande 
Villaägarna 
Skaraborg

Nu när sommaren är i antågande är 
det dags att plocka fram linneka-
vajen, sätta båten i sjön, hitta rätt 

spellista till grillen och liksom bara njuta. 
Allt är klart för ledighet. Vårens projekt 
är klara. Roboten Annika2 har fått service 
och borde klara sig själv. Men ändå är det 
något som skaver. Det som funkade så 
bra förra året har liksom krympt under 
vintern. Jag måste haft en fuktskada i 
garderoben för kavajen går inte knäppa 
och båten räcker inte ända in till bryggan. 
3 fotssjukan kallas den tydligen. 3 fot. 

Ungefär 1 meter. Det är så mycket båten 
krymper varje år. Om man frågar oss som 
gärna åker just båt faller det sig naturligt. 
Har man en 5 meter båt behöver man lik-
som ha en som är 6 meter för att komma i 
land. Min nyblivna fru (samma Johanna) 
håller inte riktigt med. Märkligt. Vi som 
lovade att älska i nöd och lust. Det här är 
ju en nöd. Att inte kunna gå i land för att 
båten inte räcker till måste ju ändå räknas 
som nöd. Men hon är benhård. Det jag 
menar är 3 fotsjukan menar hon är inbill-
ning. Liksom som att jag hittar på. Men 

jag ska nog visa - hon får hoppa i land, de 
där inbillade 3 foten. Så får vi 
se vem som är i nöd sen.

Trevlig sommar!

Ansvarig utgivare: Uno Hufvudsson 
Telefon: 0500-40 11 01 eller 0708-56 11 99
Info@gardochvilla.se, 
Postadress: Gård & Villa, 
Varola prästgård 1, 541 94 Skövde

Layout och grafisk form: Reko Reklam, 
Lennart Danling

Följ oss på www.gardochvilla.se

I nöd och lust

GårdVilla&

Tjäna pengar på att hyra ut huset

Är du ägare till ett sommarställe 
har du förmodligen redan funde-
rat på hur många dagar om året 

huset egentligen utnyttjas, och om det är 
möjligt att hyra ut då du själv inte är där. 
Vad man kanske inte tänker på är att detta 
kan innebära fördelar för hela orten där 

HYR UT. Planerar du och din familj en längre resa 
ger uthyrning av huset ett välkommet tillskott till 
reskassan.

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

Styla gården och boosta värdet om 
du ska sälja. Funkar det? Javisst. 
Fast med helt andra verktyg än vid 
försäljning av villa eller bostadsrätt.

Så här ökar du värdet på gården om du ska sälja

Läget är som alltid en opåverkbar 
värdefaktor. Men därutöver finns 
åtgärder att vidta.

– Vissa gårdar har stora marker utan 
byggnader, andra har byggnader men 
mindre mark. Här gäller att ju större 
marker man har, desto mer vikt bör läggas 
på att göra insatser på just sina marker, 
säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF 
Konsult. 
 Låt en besiktningsman göra en munt-
lig besiktning av mangårdsbyggnaden. 
Åtgärda enkla fel men fusklaga inte. Om 
du renoverar före försäljningen så gör det 
som om du skulle bo kvar. Välj inte de 
enklaste och billigaste materialen. Måla 
ekonomibyggnaderna vid behov. Städa 
dem och marken kring gårdscentrum. Kör 
iväg skräp och bråte. Klipp gräs och frukt-
träd samt röj fram eventuell utsikt.
Röj och grusa dina markvägar. Se till att 
skogsvården inte släpar efter. Plantera, 
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hjälpplantera och röj. Märk ut gränserna 
ihop med rågrannarna. Kontakta lant-
mätare om du är osäker. Vänta med att 
slutavverka och gallra. Köparen vill kunna 
avverka något snart efter köp. Det höjer 
betalningsviljan. Skogsbruksplanen är 
viktig för en ny ägare. Upprätta en om den 
saknas. Frigör fastigheten från arrenden 
och nyttjanderätter. Köparen vill oftast 
bestämma brukandet själv.

Gård & Villa som pappersmagasin är 
tillbaka i augusti igen. Följ oss under 
sommaren på www.gardochvilla.se. 

Och gör som Inga-Lill beskriver i träd-
gårdsreportaget längre fram 
i denna tidning: 
Bejaka slumpens 
möjligheter!

BO-KVAR-KÄNSLA. 
Renoverar du före 
försäljning så ta inga 
genvägar. Gör det 
med känslan som om 
du skulle bo kvar. Det 
skapar förtroende. Ta 
inga genvägar. Det 
lyser igenom och kan 
få motsatt effekt.

•  airbnb.se
•  blocket.se
•  bostaddirekt.com
•  locationfinders.se

Hitta din hyresgäst
•  novasol.se
•  roster.se
•  samtrygg.se

sommarhuset ligger.
Hyr du ut ditt eget hus för att exempel-
vis bo utomlands under en period gäller 
lagen om uthyrning av egen bostad, som 
har förmånligare regler för hyresvärden. I 
många andra fall gäller vanliga hyresregler 
som innebär t ex att hyresgästen får besitt-

ningsskydd. -Villaägarnas rådgivning kan 
hjälpa dig reda ut vad som gäller för just 
dig, om detta är oklart. Kontaktuppgifter 
på villaagarna.se/radgivning.
Ett lite mer ovanligt sätt att tjäna pengar 
på sin bostad är att låta den vara mil-
jö i reklamfilm, någon tv-serie eller en 
modefotografering. För rätt läge och typ 
av hus kan det inbringa en bra slant i 
"location¬hyra" för bara några få dagars 
användning.

HÖGRE FÖRSÄLJNINGSPRIS. Sälja gården? Bortser 
man från läget, som är en viktig värdepåverkande 
faktor men som är svår att påverka, finns åtgärder 
du kan vidta för att boosta värdet på din gård.

Öppet:
Vardagar  10.00 - 19.00
Lördag      10.00 - 16.00
Söndag     11.00 - 16.00

INReDNINGSHUSet
Adress: Kaplansgatan 32, Mariesjö 542 35 SKöVde 
Tel: 0500-41 19 00 
Sajt: www.a-mobler.se

LILLA ÅLANDLAMINO JETSON

missa inte våra

  Design-
klassiker!

LILLA ÅLANDLAMINO JETSON

KÖKSKAMpANJ I BUtIKeN!

stor sortering av sommarmöbler

25-50 %
RABAtt
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Köttskola om styck-
ningsdetaljer och till-
lagning

TA TILLVARA. Lär dig mer om goda styckningsdetal-
jer i Köttskolan.

Fint    fem

Tre husfärger underkända

Det är Folksam som genomför testet hur 
husfärger klarar sig i olika svenska klimat. 
– Generellt sett är våra villakunder djupt 
engagerade i testet och varje vår får vi 
massor av samtal från kunder som vill ha 
hjälp med att göra hållbara val av färg, 
både ur miljö- och kvalitetsperspektiv, 
säger Folksams chef för hållbarhet, Karin 
Stenmar.
 Testresultatet gör att Folksam avråder 

TESTAS. – Att tre färger 
havererar redan efter halva 
testperioden är ett under-
betyg för de berörda till-
verkarna. Att måla om ett 
hus kostar mycket pengar. 
Väljer man undermålig färg 
blir det ännu dyrare, säger 
Karin Stenmar på Folksam.
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Rena linjer

GRAFISK PROFIL. 
Soffa Friends, design 
Alexander Lervik. 
Johanson.

■  Svenskt Kött har uppdaterat sina bro-
schyrer om gris-, nöt- och lammkött. Det 
är en komprimerad köttskola med fakta 
om djuruppfödning, styckningsdetaljer, 
hanterings- och tillagningsmetoder samt 
inspirerande recept.
– Våra nya broschyrer ska ge information 
och inspiration vi vet efterfrågas av kon-
sumenter. Efterfrågan på mer information 
om svenskt kött är stor, framför allt vad 
gäller styckningsdetaljer och tillagning 
av kött, säger Elisabet Qvarford, vd på 
Svenskt Kött.
Varje broschyr är på 24 sidor och inne-
hållet är skrivet för dem som är intressera-
de av mat och kött. Finns på svensktkott.se

Nu är det halvtid i det stora obero-
ende test av utomhusfärgers kvalitet 
som görs 2016-2018. Resultatet visar 
att två av de underkända färgerna 
redan efter ett år passerat gränsen för 
acceptabel mögelpåväxt, medan den 
tredje uppvisar sprickbildning och 
avflagning.

UPPDATERAD. Alvar Aaltos 
Iittalavas från 1936 i ny färg. 
Iittala.

LINJERAD. Streck, 
design Joel Karlsson. 
Örsjö belysning.

I ASKFANÈR. Pendel 
konkret, design Jonas 
Edvard. Örsjö 
Belysning.

från köp av färgsystem där Nordsjö One, 
Bioni Perform och Tranemo Äkta Linolje-
färg är färdigstrykningsfärger.
Det är för närvarande för tidigt att ge 
slutgiltig dom för testets resterande färger, 
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men enligt Karin bekräftar halvtidsavläs-
ningen väsentligen resultaten från 2015 
års färgtest.
– De färger vi rekommenderade 2015 på 
folksam.se är fortfarande de bästa köpen.

SMÄCKER. Daybed, design Alexander Lervik. Johanson.

Black edition
Broadway – med 

svarta munstycken

81 990 kr
Ord pris 112 585 kr

 

Priset på Broadway Black edition inkluderar trappa, ozon, startkit kemikalier, 
förvaringslåda för kemikalier och två lyxiga handdukar.

Tibro Färgekonomi AB
Norra vägen 7 A, 543 35 Tibro
Telefon: 0504 - 102 58

Öppet: måndag-fredag kl. 07-18
lördag kl. 10-13

juBileumsrABATT

20%
FÖr 3 liTer

Gäller t.o.m. midsommar 2017.

Special         Special         

editionedition   

Black edition
Broadway – med 

svarta munstycken

81 990 kr
Ord pris 112 585 kr

Priset på Broadway Black edition inkluderar trappa, ozon, startkit kemikalier, 
förvaringslåda för kemikalier och två lyxiga handdukar.

Priset på Vector21 V77L White edition inkluderar, tvåstegstrappa, locklyft,  
två lyxiga handdukar, förvaringslåda för kemikalier, extra ledbelysning,
fullskummad, två pumpar, inlinesystem för bromin och mineraler, startkit för 
kemikalier, V.O.L.T. massagesystem. 

White edition
Vector 21 V77L

156 990 kr
Ord pris 189 265 kr

Amerikanska glas�berpooler  
och spabad sedan 1958

www.nordiskakvalitetspooler.se

B A DA  U T E  Å R E T  R U N T 
I  38 O VA R M T VAT T E N  I 

D I T T  MA R Q U I S  S PA B A D
– Varför nöja dig med det näst bästa?

Hitta din närmaste åter-
försäljare på vår hemsida

nordiskakvalitetspooler.se 

Våra produkter finns bland annat
i välsorterade Coloramabutiker.
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AUTOMOWER® 420
• Ytkapacitet: 2 200 m2 (+/-20%)
• Kapacitet/timme 92 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 ° 

22.500:-
INKL. MOMS

  
AUTOMOWER® 430X
• Ytkapacitet: 3 200 m² (+/-20%)
• Kapacitet/timme 133 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 ° 

27.500:-
INKL. MOMS

NYHET!
  
AUTOMOWER® 440
•  Ytkapacitet: 4 000 m² (+/-20%)
• Kapacitet/timme 167 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 °

29.500:-
INKL. MOMS

*Så länge lagret räcker.

  
AUTOMOWER® 450X
• Ytkapacitet: 5 000 m² (+/-20%)
• Kapacitet/timme 210 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 ° 

38.500:-
INKL. MOMS

TRIMMER 
PÅ KÖPET*

MED HUSQVARNA 
 AUTOMOWER  400-SERIEN

BATTERITRIMMER 115 iL  
VÄRDE 2.700:-

NR

BÄST- 
SÄLJARE

S EDA N 1995

1

LIDKÖPING, Sockerbruksgatan 13 
Telefon 0510-29898
E-post info@shmarin.se

LIDKÖPINGs och sKara 
skog & Trädgård

sKara, Smedtorpsgatan 1
Telefon 0511-44 14 80

Göteborgsvägen 19 • FALKÖPING • Tel 0515-71 72 30

www.falbygdensosteria.se

En ostupplevelse
värd en omväg.

■  För ett drygt år sedan trädde en ny lag 
i kraft som handlar om kollektivtrafikre-
senärers rättigheter. Den innebär att du 
har rätt till ersättning om bussen är sen. 
Är busslinjen i sin helhet kortare än 15 
mil, gäller detta om resan blir försenad 
med mer än 20 minuter: Du kan antingen 
genomföra resan med en annan transport 
eller fortsätta med den försenade bussen. 
I båda fallen ska du få skälig ekonomisk 
ersättning från bussbolaget. Annan trans-
port kan vara kollektivtrafik, taxi eller 
egen bil. Bedömning av vad som räknas 

FÖR SENT. Enligt lag har du rätt till ersättning vid 
reseförseningar.

som skäligt görs i varje enskilt fall. Om du 
väljer att fortsätta resa med den försenade 
bussen får du avdrag på biljettpriset med 
en bestämd procentsats beroende på hur 
sen resan är.
För längre busslinjer, över 15 mil, är det 
120 minuters försening, inställd eller 
överbokad buss som utlöser följande val-
möjligheter. Du kan då välja att resa med 
den försenade bussen, bli ombokad utan 
extra kostnader eller avstå från att resa 
och få pengarna tillbaka. 
Källa: Konsumentverket.

Är bussen till jobbet för-
senad kan du få ersättning

här
frisör

-frisör joachim buchmann-
Södra Bergvägen 1, Kungsplan, Skövde

0500-41 80 98  |  0704-90 68 90
joachimbuchmann@hotmail.com

anno
1995

.se
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För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Vi skapar 
BÄTTRE VILLKOR för 

VILLAÄGANDET
HY R

KÄRRA
GRATIS

Kärrorna finns i Falköping, Lidköping, Skövde och Mariestad

Hyr släpkärra 

GRATIS!
Skövde, Lidköping
Falköping, Skara  
Mariestad, Tibro

Vi skapar
BÄTTRE VILLKOR  
för VILLAÄGANDET!

VÅRSTÄDA!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se
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VILLAÄGANDET
HY R

KÄRRA
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Kärrorna finns i Falköping, Lidköping, Skövde och Mariestad

Hyr släpkärra 

GRATIS!
Skövde, Lidköping
Falköping, Skara  
Mariestad, Tibro

Vi skapar
BÄTTRE VILLKOR  
för VILLAÄGANDET!

VÅRSTÄDA!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Vi skapar 
BÄTTRE VILLKOR för 

VILLAÄGANDET
HY R

KÄRRA
GRATIS

Kärrorna finns i Falköping, Lidköping, Skövde och Mariestad

Hyr släpkärra 

GRATIS!
Skövde, Lidköping
Falköping, Skara  
Mariestad, Tibro

Vi skapar
BÄTTRE VILLKOR  
för VILLAÄGANDET!

VÅRSTÄDA!Dags att städa 
och köra skräp!

Har du funderingar och frågor 
på hur vi arbetar ring Stefan

0701-99 17 77

Rent, snyggt och säkert!
Låt oss göra jobbet så bevarar 
du dina tak, fasader och 
stenytor rena och 
välvårdade länge.

BEVARA Produkter AB
Essunga Källstorp 402, 465 93 Nossebro
Mail. info@bevaraprodukter.se
Tel. 0512-515 70
www.bevaraprodukter.se

Catering & delikatessbutiken
som finns i Götene

Enkelt att maila: bestallning@kottex.com
Enkelt att ringa: 0511-596 51 

Fullständigt sortiment finns på

www.kottex.com

Catering & delikatessbutiken
som finns i Götene

Enkelt att maila: bestallning@kottex.com 
Enkelt att ringa: 0511-596 51

Fullständigt sortiment finns på
www.kottex.com

Vi är de smarta värmepumparna som tyst och effektivt omvandlar 
bergets naturkraft till ditt perfekta inomhusklimat.En ren och 
hållbar energilösning som dessutom gör din plånbok glad. Du 
kan spara upp till 80% av dina energikostnader. Med din mobil 
eller läsplatta kan du enkelt bestämma vad vi ska göra eller kolla 
hur vi mår. Från jobbet eller hängmattan.

HEJ, VI HETER NIBE F1155 OCH F1255

VI SÄLJER OCH INSTALLERAR NIBE VÄRMEPUMPAR

Vår nya F2120-serie luft/vattenvärmepumpar utgör ett 
verkligt genombrott inom housewarming, med ett SCOP-
värde på mer än fem*. Eller på ren svenska: värmepumparna 
ger mer än fem gånger så mycket värme, på årsbasis, som 
ett elektriskt element som använder samma mängd energi.
Vi är väl medvetna om att detta låter lite för bra för att vara 
sant, så prata med din NIBE-återförsäljare för en mer utförlig 
förklaring, eller titta in på nibe.se.

ETT GENOMBROTT I EFFEKTIVITET

*NIBE F2120-8, -12 SCOP 4,8. NIBE F2120-16, -20 SCOP 5,1.

Vår mångåriga erfarenhet och tusentals timmar av utveckling speglas i vårt breda produktsortiment.
Läs mer om NIBE F2120, NIBE F1155 och NIBE F1255, samt andra produktinnovationer på nibe.se/varmepumpar.

Förrådsgatan 45, 542 35 MARIESTAD
Tel. 0501-716 60

www.bad-varme.se
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Hela omställningen började med 
en stor chock och sorg i samband 
med tsunamin i Thailand då nio 

släktingar till Gunnar omkom, bland 
annat hans syster och hennes barn. Då 
jobbade han som kapten och var chef för 
militärpolisen vid Karlsborgs fästning.
– Jag fick mängder med utredningar och 
brev från de thailändska myndigheterna, 
men allt var skrivet på thailändska, berät-
tar Gunnar.
Men en bekant byggde bungalows i 
Thailand och hjälpte honom med översätt-
ningarna. Det ledde till en inbjudan att för 
första gången själv få uppleva landet.
– Innan hade det bara varit förknippat 
med sorg för mig men min uppfattning 
ändrades när vi kom dit.
De började hyra bungalow någon månad 
varje år på Koh Samui. Med tiden - och 
pensioneringen - blev det tre månader och 
till slut åtta månader.
– Vid det laget var det jag som skötte 
bungalowområdet. Det är mycket med 
trädgården, gräsklippning, poolskötsel…
Livsstilen i Thailand blev en inspirations-
källa.
– Där lever och trivs folk utan en massa 
prylar. I villan här hemma i Sverige hade 
vi fruktansvärt mycket prylar som samlats 
under åren. Så ville vi inte ha det!
Resultatet blev en jätteloppis i bostaden 
plus försäljning på Blocket. Allt som bar-
nen inte ville ha såldes och när huset väl 
var tömt såldes det också.
– Tja, vad behöver man egentligen? 
En båt förstås! Det var och är Gunnars 
och Maritas stora fritidsintresse. Och utan 
en massa prylar går det alldeles utmärkt 
att bo på en sådan. Närmare bestämt en 
norskbyggd FM 35, knappt elva meter 
lång.

Marita och Gunnar Andersson byt-
te boende - från 240 kvadratmeter 
villa till 35 fot båt sommartid och en 
bungalow i Thailand vintertid.
– Det är så här vi vill ha det. Precis som 
thailändarna lever och trivs vi utan 
prylar, säger de.

När fisket går bra så hamnar fångsten 
gärna i Gunnars ”specialare”: 
panerad fisk i ansjovissås.
Panera och stek fisken lätt. Lägg den 
i en ugnsform. Häll sedan en burk 
ansjovis i stekpannan ”de smälter i 
värmen” och häll sedan på frikostigt 
med grädde. Såsen ska sedan täcka 
fisken i formen, vilken får stå 30 
minuter i ugnen på cirka 225° värme.

Gunnars fiskfavorit:

NATURNÄRA. Från det kombinerade köket/
manöverhytten är det fria vyer ut över Vänern. 
Ibland dyker lekande bävrar upp som sällskap och 
underhållning i den skyddande viken där hamnen 
är belägen.

TRIVS. – Är det soligt så finns det gott om underhållsjobb            att ta tag i ute. Regnar det som idag sitter vi istället inne och myser, berättar Gunnar och Marita.

Från 240 kvadrat 
villa till 35 fot båt

TExT OcH FOTO Ulf C Nilsson

RESVÄG. På väg till 
jobbet. Marita jobbar i 
butik då de är i Sverige 
medan Gunnar mest 
håller till och donar i 
hamnområdet.

– Det är faktiskt mer plats än man tror. Vi 
har kök och matrum i styrhytten, vardags-
rum i kajutan, ett sovrum plus ett litet 
gästrum och två toaletter. berättar Marita.
– Och en stor altan och soldäck. Dusch 
finns här i gästhamnen och mer behöver 
vi inte, fyller Gunnar i.
Han själv är pensionär men håller alltså 
igång som hamnvärd här och som träd-
gårdsmästare i Thailand. Marita jobbar i 
butik i Mariestad månaderna då de är i 
Sverige.
Fast det är långt till affären?… Hamnen 
Lambar ligger definitivt i obygden utan 
grannar.
– Äsch, är det inte för blåsigt tar jag bara 
jollen in till Mariestad. Det tar tio minuter 
båtvägen, säger Gunnar.
När han inte jobbar i gästhamnen tar han 
gärna en fisketur.
– Blir det bra fångst bjuder jag gästerna i 
hamnen på fiskmiddag. Förra året räckte 
det till 50 personer.
Till hamnen hör båtklubbens hus och 
en rejält tilltagen skyddad matplats med 
långbord.
– Den är populär bland båtfolket. Jag 
får hjälpa till att anvisa plats till alla som 
kommer och vissa tider ligger båtarna tre 
i bredd här.
Sommartid är också tid att träffa barn 
och barnbarn. Båten tar utan problem sju 
nattgäster. När andan faller på blir det en 
tur till Brommö, Djurö, Onsö eller någon 
annan av Vänerns 22 000 öar.

juni 2017 juni 2017

PRYLBEFRIAT– Att bo så här gör att vi har ett enklare liv. Det är inte längre så mycket att hålla ordning på, 
berättar Marita. Det enda hon egentligen saknar är tvättmaskin.

TV-RUM. I kajutan finns myshörnan där Gunnar och 
Marita kan kolla på tv.
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Inget förknippas mer med grillat än en saftig köttbit. Och 
när Paul Svensson väljer kött kollar han fetthalt och köttets 
insprängda fett. Det är nämligen helt avgörande både för 
smak och resultat.

TExT Marie Pallhed  |  FOTO Jakob Fridholm

Allt blir gott 
grillat så enkelt är det

GårdVilla&

TÄNK PÅ. – Det är viktigt att råvarorna är jämnstora när du gör grillspett.

Rödvinsmarinerad rostbiff
10 spett
1 kg rostbiff
salt och svartpeppar
koriander, färsk

2 dl rödvinsmarinad:
2 dl rödvin
½ rödlök
4 lagerblad
½ rosmarinkvist
1 vitlöksklyfta
1 tsk nymald svartpeppar

Blötlägg träspetten. Hacka och blanda marinaden.  Låt stå i 
15 minuter innan marinering. Putsa rostbiffen fri från hinnor 
och senor. Skär ner köttet i kuber, 2 x 2 cm. Trä upp så att hela 
spettet blir täckt. Låt marinera. Helst över natten. Salta, pepp-
ra och grilla över het, röd glöd. Snurra på spetten för en jämn 
grillyta runt om. Det går fort, några minuter så är de klara. 
Toppa med skuren koriander och ät direkt från spettet.

Entrecôte med tartarsås 
4 portioner
4 skivor (ca 600 g) entrecôte                           
8 msk tartarsås
4 skivor levainbröd/surdegsbröd
2 timjankvistar
persilja, hackadhavssalt och svartpeppar

Salta och peppra entrecôten i god tid så 
smakerna tränger in i köttet. Stick en 
digital stektermometer i en av skivorna. 
Lägg dem på gallret, grilla med direkt-
grillning. Vänd ofta, fettet börjar lätt 
brinna om man inte är aktiv. Lyft köttet från gallret när det 
har en innertemperatur på 50°. Låt vila inlindat i folie på en 
skärbräda. Grilla brödet på båda sidor. Bred ut 2 msk tartarsås 
på varje skiva. Skär upp köttet och lägg ovanpå. Toppa med 
repad timjan, persilja och havssalt. 
Servera med en grönsallad.

FAVVO. – De här lammkotletterna är så makalöst goda att jag var tvungen att sätta mig en stund och häm-
ta andan när jag smakat dem, säger Paul Svensson.

Lammkotletter
6 portioner

4 lammrack 
havssalt

4 msk kardemummakrydda:
5 kardemummakärnor
1 msk korianderfrö
1 msk fänkålsfrö
1 tsk anis
1 tsk spiskummin
1 tsk farinsocker
1 tsk hel svartpeppar

Till servering:
3 msk olivolja
6 myntakvistar, grovskurna
1 röd spansk chili, finhackad
2 msk havssalt

Blanda samtliga kryddor och mixa fint 
i matberedare eller kryddkvarn.  Putsa 
lammracken fria från hinnor och senor. 
Skär racken i tjocka kotletter och gnid in 
köttet med kardemummakryddan och 
havssalt. Marinera i 1 timme. Grilla på 
båda sidor riktigt hett direkt på gallret 
med direktvärme och röd glöd. Lägg 
upp och ringla över olivolja. Toppa med 
mynta, chili och lite havssalt. Servera 
gärna couscoussallad till lammkotletter-
na och kanske lite gurka i gräddfil.

FETTRIK. Vänd en-
trecôten ofta för att 
slippa fettdropp. Tar 
det fyr lyft av eller 
duscha köttet med 
vatten.

juni 2017 juni 2017

FÄRG •  TAPET • GOLV • TYG • KAKEL
FALKÖPING Österängsg. 1 • tel. 0515-64 48 80
TIDAHOLM Järnvägsg. 5 • tel. 0502-47 37 27
Följ oss på Facebook eller www.spangsjo.se

Välkommen till oss!

Bli en Demidekkare du också. 

Demidekkare 
målar gärna. 
Men inte så ofta. 

F I R A  M E D  O S S  !

30%
 Rabatten gäller på 

Demidekk Ultimate 
täckfärg 10L från Jotun

Gäller 20-22 juni

70 år
194 7  -  2 0 1 7

20-22 juni firar vi 70 år i branschen.
Vi bjuder på fika & fina erbjudanden i butiken. 

öppet hela sommaren med bra erbjudanden
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Trädgården
•	5000 kvm, belägen på en grusås  
 med källvatten i dammen.
•  Här odlas persikor, körsbär, val-  
    nötter, havtorn, rabarber, kryddor  
    som spansk körvel, marockansk      
    mynta, grekisk oregano, ramslök,  
 sparris, kålrabbi, tomater, pumpor,  
 squash, grönkål, pioner av olika    
    sorter, kronärtskocka, krikon, vit-          
    lök, schalottenlök, vindruvor, has-    
    sel med tryffelmycel m m.
• Nytt för i år är gråärt, rosenkål,   
 sojabönor.

”Växer inget 

ogräs växer 

inget annat 

heller”

Här ska du få smaka, säger Inga-Lill 
Zetterman och böjer sig ner mot 
ramslöken samtidigt som hon 

nickar bort mot dillpionerna.
– Där kommer snart vinrankan att ta fart. 
Du ser hur kraftiga stammarna är. Och 
där borta är havtornbuskarna.
 Trädgården är ljuvlig. Mjukt rundad, 
grönskande och hemlighetsfull med sina 
olika rum. Främst i blickfånget ligger 

I denna trädgård finns inga raka linjer 
eller vassa hörn. Inte heller finns här 
gränser mellan ätbara grödor och väx-
ter som är till lyst. Istället samspelar 
det gröna spännande i en skön mix.

TExT Marie Pallhed  |  FOTO Maria Eberfors

	

•  Älggräs - som Inga-Lill gör saft av.  
    Godare än flädersaft och bra mot        
    reumatism.
•		Äppelträdet – på vilket Inga-Lill 
     ympat in 7 olika sorter.
•  Uppstammat – alla träd har en para-   
    plykrona.
•  Växtval - Inga-Lill väljer växter om  
    hon gillar växtens namn. Eller om  
    hon gillar växten. 
•  I dammen - simmar Guldfiskar och     
    Id. Hägerns roll är att markera för 
    andra hägrar att dammen är 
    upptagen.
•  Spansk körvel – jättegott i rabarber     
    paj och i kräm. Gör så att mjölken  
    inte skär sig.
•  Nässelnäring – Inga-Lill lägger näs- 

    selklipp direkt i planteringen och  
    låter regnet sköta resten.
•  Ätbart och synbart – cirka 70 % av  
    trädgården består av ätbart och resten  
    är för estetikens skull.
•  Jordförbättringshögen – ligger dold  
    bakom häcken och är lantbruksstor. 
    Där odlar Inga-Lill pumpor och squash. 
•  Valnötsträd – tre 
    olika sorters träd
    finns på tomten. 
    Och de ger frukt.
•  Köksträdgården - 
    bäddarna är inte
    fyrkantiga utan 
    mjukt rundade 
    och kantade 
    med natursten.

Speciellt i Inga-Lills trädgård

dammen. Den som bara blev till när paret 
Zetterman flyttade in i 1800-talshuset 2007.
– Då fanns här ingen trädgård. Vi borrade 
för bergvärme. 100 meter ner fanns bara 
vatten. Värmeväxlare och damm blev 
lösningen.
 Idén var Inga-Lills.
– Bejaka slumpens möjligheter brukar jag 
säga.
 Vilket syns i trädgården. Hennes gröna 
fingrar samspelar med trädgårdens egen 
vilja. 
– Jag frågar växterna var de vill bli plante-
rade och så får de bestämma.
Fast inte enbart. För Inga-Lill styr också 
upp slumpens skördar. Med ett klart syfte.
– Man ska kunna plocka till sig och äta lite 
överallt när man går runt här. 

Redan på vägen mot gårdens första rum, 
ett woodland där ramslök och sparris 
göms i det gröna och blandas med krusbär 
och valnötsträd, finns blåbärsodlingen.
– Amerikanska blåbär samsas med 
svenska. Jag rullade ihop ett stycke mossa, 
blåbär och lingon från vår skog och la 
på surjorden här. Bärskörden brukar bli 
riklig.
 De gräsbevuxna gångarna slingrar sig 
mellan rummen. Tomten sluttar och är 
anlagd i nivåer kantade med natursten. I 
köksträdgårdens icke-fyrkantiga odlings-
bäddar blandas grönsaker med kryddväx-
ter och ringblommor. Inga-Lill böjer sig 
ner.
– Varsågod, du bara måste smaka på den 
grekiska oreganon. 

LUSTFYLLD. I Inga-Lill Zettermans trädgård väcks upptäckarlusten till liv. Bakom mjuka häckar döljs olika trädgårdsrum med ätbara godsaker likväl som hänföran-
de vackra pioner. Valnötsträden är skulpterade i paraplymodell och strax intill växer ramslök och vitlök. Här händer det ständigt något.  – Jag ser det nya varje dag 
och gläds åt det lilla.  

HERRGÅRDSPION. – I trädgården finns pioner som 
blommar vid olika tidpunkter.

KÄLLVATTEN. Den vackra dammen leder mjukt 
vidare in till trädgårdens övriga rum. – Här badar 
barnbarnen gärna mitt på sommaren. Fast vattnet 
är svalt.

KONST. Inga-Lill är maskiningenjör men också 
konstnär och dockmakare. – Skulpturen är raku-
bränt stengods. Fatet gjöt jag i betong ovanpå 
rabarberblad.

Inga-Lills trädgård bejakar slu mpens möjligheter

KÖKSTRÄDGÅRDEN. Experimentlustan går inte att ta miste på. Inga-Lill driver upp från frö, byter växter och 
testar nytt. – Är ingen regelbunden människa.

PÅ VÄG. De mjuka gräs-
gångarna omges av fint 
formklippt lärkträdshäck.
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Vi utför allt inom snickeri och inredningsarbeten 
men är specialister på kök och bad. 
Vi erbjuder alltid kostnadsfri konsultation och hjälper dig med 
allt från planering till färdigt kök! 
Vi har alla hantverkare du behöver!

Erikssons Snickeri & inredning 
Skövdevägen 44, Skultorp 
tel. 0500 - 41 50 00    mob. 0705-62 56 40  
www.skovde.mobalpa.se

KÖK & BAD 

DITT SJÄLVKLARA KÖKSVAL

Dakota Grupp i akacia, inkl dyna 
Nu 6995:- Åsenkorset                       VARA

Bekväm mat-
grupp med 
6 fåtöljer

Finns för omgående leverans!
Och mycket mer!

Aluminium-
möbler från 
Brafab    

Öppettider
måndag - fredag 

10-18
 lördag - söndag och 

helgdagar 10-16
Välkomna

Caravell matgrupp med 6 stolar, inkl dyna 
Nu 8995:-

Sveriges största utbud 
av sommarmöbler?

Vasagatan 28, 541 31 Skövde
Tel: 0735-119356  |  info@codastadservice.se

Egen tillverkning 

av aluminiumpartier 

efter dina önskemål!

Mobil:0708 - 90 95 96
www.willbobygg.se

Nygatan 16, 
Mariestad
Tel 0501-644 50

Öppet: 
Måndag-fredag 10-18

Lördag 10-15. 

2795:-

5659:-

4219:-

899:-

GASOLGRILL
Q-2200 inkl. stativ

KOLGRILL
Compact 47cm

KOLGRILL
Performer Deluxe GBS 57cm

Öppet:
Måndag-fredg 10-18

Lördag 10-15

Nygatan 16
Mariestad
Tel 0501-644 50

1799:-

KOLGRILL
Kettel Plus GBS 47cm, 
svart 

5895:-

KOLGRILL
Performer Deluxe GBS Gourmet 57cm

958:-

KOLGRILL
Compact 47cm

2975:-

KOLGRILL
Kettle Plus GBS 47cm 
svart 

KOLGRILL
Compact 47 cm

KOLGRILL
Performer Deluxe GBS Gourmet 57 cm

KOLGRILL
Master-Touch GBS 57 cm,
svart eller grå

Du bygger 
så fixar vi 
materialet

10år



Västgötaturen – större i år och kul för hela familjen

Nu går Västgötaturen in på sitt femte 
år och de deltagande resmålen 
tipsar om varandra för att göra 

semestern, utflykten eller weekenden till 
en fullmatad upplevelse.
– Det är viktigt att få hit nya gäster och 
även att hjälpa dem att hitta pärlorna 
som finns i närheten, säger marknadschef 
Emma Edqvist på Skara Sommarland.
Där har man ingen ny stor attraktion inför 
den här säsongen, utan har lagt krutet 
på att rusta upp campingen med ett nytt 
servicehus - som till och med rymmer en 
hunddusch - en matsatsning i campingres-
taurangen och fri WiFi för alla gäster. Och 
här finns ju redan ”Skandinaviens största 
vattenpark” plus mängder med olika 

Till den här sommaren tar turist-
satsningen Västgöraturen ett rejält 
kliv framåt. En ny app laddad med 
rabatter för de deltagande turistmå-
len - Läckö Slott, Skara Sommarland, 
Äventyrsbadet Arena Skövde, Karls-
borgs fästning och Göta Kanal. 
– Genomgående är att satsningen 
främst riktar sig till barnfamiljer, 
säger Jenny Rehnström på Turistrådet 
Västsverige.

TExT Ulf C Nilsson

KANALcYKLING. Att cykla utmed Göta Kanal är 
avkopplande och nyttigt på samma gång.

RUNDTUR.– Västgötaturen började med att 
besöksmål erbjöd rabatter ihop och det blev en 
gemensam marknadsföringskampanj där vi i första 
hand vill nå barnfamiljer, berättar Jim Josefsson 
som har Läckö Slott som sitt äss i rockärmen.

attraktioner. 
Konsertsatsning blir det också i form av 
tre dubbelkonserter med Europe/Sator, 
Magnus Uggla/Hovet samt Stiftelsen/Lin-
néa Henriksson.

FÄSTNINGEN
I Karlsborg kör man på med evenemangen 
på fästningen.
– Vi har runt 100 000 gäster per år här och 
fortsätter givetvis med populära historiska 
äventyrsturen och ”Jakten på den försvun-
na guldreserven” där elever från Skara 
Skolscen är upplevelseledare i äventyret 

FÖR ALLA. Britt Fogelström och Annika Tjäder från Tibro passade på att turista i Karlsborgs fästning innan 
den riktiga turistanstormningen börjar.
– Karlsborg är en fin sommarstad med nära till vattnet. Och fästningen är populär bland barnfamiljer, men 
också bland många karlsborgsbor som äter lunch här ute, berättade de.

GLASSMYS. Anna Lindén med dottern Malin bor på 
fästningsområdet.
– Sommartid är det många evenemang här och det 
är mysigt att ha så nära till dem, tycker de.

POPULÄRT. – Den po-
pulära historiska även-
tyrsturen och ”Jakten 
på den försvunna 
guldreserven” hör till 
det vi lockar med här 
på Karlsborgs fästning, 
berättar Jarl Karls-
son, vd på Karlsborg 
turism, som håller i det 
hela där.

FÖR BARNFAMILJER. Turistsatsningen Västgötaturen tar i år ett rejält kliv framåt med sin rabattsatsning. I satsningen ingår badbart såväl på Äventyrsbadet i Skövde 
som på Skara sommarland.

med dataspel, labyrinter och mycket an-
nat, berättar Jarl Karlsson, vd på Karlsborg 
turism, som håller i det hela där.
Eftersom Västgötaturen siktar in sig på 
barnfamiljer så finns givetvis också en 
”Lilla Guldjakten” där deltagarna kan vara 
från tre år och uppåt.
Och återigen lär Jarl och personalen få be-
svara den eviga frågan från turisterna här: 
Nämligen ”När öppnar fästningen?”
– Och svaret är förstås att de står mitt i 
den! Hela området innanför vallarna är en 
fästning och den är unik i världen på så 
sätt att det är fritt tillträde för alla trots att 
det är ett regemente i full aktivitet här. 

ÄVENTYRSBADET
Äventyrsbadet i Arena Skövde har varit 
med från starten i Västgötaturen och det 
var också från Next Skövde som idén om 
det här samarbetet tog form. 
– Vi har jobbat väldigt målmedvetet med 
satsningen och samarbetet har varit bra 
trots att vi som ingår har så olika förut-
sättningar, säger Jessica Bergström på 
Next Skövde.
På Äventyrsbadet har man kunnat notera 
att den fungerat. Turistrådet marknads-
för ju Västgötaturen i främst Sverige och 
Norge.

– Och sedan den drog igång har vi haft en 
stor uppgång av besökande barnfamiljer 
från Norge, konstaterar Jessica.

LÄcKÖ SLOTT
Från Lidköpingshållet är det främst 
Läckö Slott som lyfts fram. Förutom den 
traditionella sommarutställningen, i år är 
temat ”Tre kronor - made in Finland” plus 
en Rörstrandsutställning så finns en rad 
dagliga barnaktiviteter som skattjakt, lite 
läskigheter, barnteater och pedagogiska 
”Med pigan från trädgård och kök till den 
stora Kungssalen”.
Götene finns också med på ett hörn och 
där lyfts utsiktstornet på Kinnekulle fram.

GÖTA KANAL
Sedan förra året finns också Göta Kanal 
med i Västgötaturen och här handlar 
barnrabatterna om bland annat fri hyra 
av barncykel så att de kan cykla med de 
vuxna utmed kanalen.
Utöver diverse familje- och barnrabatter 
på själva besöksmålen har också en rad 
turistinriktade verksamheter som kaféer, 
restauranger, kanalbåtarna, hotell, kiosker 
och liknande egna rabatterbjudanden som 
bakats in i den nya appen.

APPEN
Appen, rymmer till att börja med ett 
30-tal olika rabatterbjudanden. De lär 
sannolikt växa snabbt när den väl kommit 
i drift.
– Och med den kan vi för första gången 
mäta mer exakt hur pass mycket extra den 
här satsningen ger. Förutom att vi kan se 
vilka besöksmål gästerna valt får vi också 
besked om varifrån de kommer, berättar 
Jenny Rehnström på Turistrådet.
Tidigare har rabatterbjudandena funnits 
samlade på separata kort, men dessa har 
ju inte visat hela bilden.
– En digital app ger däremot mätbarhet på 
ett helt annat sätt. Den går att ladda ner 
från vår kampanjsida eller via AppStore.
Dessutom går den förstås att utveckla vi-
dare efter hand. Men det viktiga nu är att 
den och Västgötauren visar att det finns en 
massa roliga saker att göra på en liten yta 
- både för turister och dem som redan har 
turen att bo här.

Den nya appen hittar du här:
www.vastsverige.com/vastgotaturen/

ENTRÉN. Tja, har man 
väl passerat den här 
porten, så är man fak-
tiskt inne i fästningen, 
något som många 
turister missar…

16 www.gardochvilla.se 17www.gardochvilla.se

GårdVilla&
juni 2017

Fo
to

 F
ot

o 
Äv

en
ty

rs
ba

de
t i

 S
kö

vd
e



18 www.gardochvilla.sewww.gardochvilla.se 19

GårdVilla&

www.gardochvilla.se

GårdVilla&

BILLIGARE ATT HYRA ÄN ATT KÖPA
Byggmaskiner, ställning, liftar, dumprar, 
presenningar och mycket mer!
Välkomna till Cramo i Skövde
Kylarvägen 5, Hasslum
Tfn. 0500-469790

För en bra dag 
på jobbet.

Välkomna till Cramo!
· Skövde tel 0500-46 97 90
· Lidköping tel 0510-48 48 50

www.cramo.com

Mekonomen Rörstrand 
Strandgatan 28
Tel. 0510- 48 58 85

Välkommen till
Mekonomen Bilverkstad i Skövde

Din fullserviceverkstad

Service
direkt!

Service eller reparation?
Vi hjälper dig inom 48 h!

Boka på 0500-48 99 10
eller via www.mekonomen.se

Mekonomen Rörstrand 
Strandgatan 28
Tel. 0510- 48 58 85

Mekonomen Skövde
Norregårdsvägen 1
Tel 0500-48 99 10

juni 2017 juni 2017

Köp utomhusfärg för minst 
2000:-, få XL-Bygg Presentkort 

på köpet, värde 400:-
Kampanjerbjudandena gäller 1/6 - 26/6 2017. 

KamPanj!

Hörnebovägen 10, Tibro • Tel: 0504-125 30 
Öppettider: Mån-ons, fred 6.30-17, Tors 6.30-18, Lör 9-13 • www.xlbyggtibro.se

#livetifärg  

ge bästa tänkbara skydd till din träfasad. Få ditt hus att 
se nymålat ut - länge.

Läs mer på www.beckers.se

NU SÄLJER
VI BECKERS FÄRG! 
Välkommen in till oss så hjälper vi dig.

Allt för din 
trädgård!

Vi utför beskärning och trädgårds-
skötsel med RUT-avdrag.

Tel: 0515-300 67  |  www.gustafsons-plantskola.se

Vi har 

öppet hela

sommaren!

butikens Öppettider
vardag: 10–18 lördag: 10–13
Obs! i sommar lördagsstängt v. 26-32

och semesterstängt v. 28-30
Hollendergatan 28, 521 42 Falköping

Nu finns vi även 
på Facebook

Köp kökssnickerier för minst 60 000 kr och få vitvaror för 20 000 kr. Välj ur Marbodals sortiment från NEFF och Siemens.
Erbjudandet gäller 8/6 - 31/7 2017. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Före

Utnyttja
ROT-avdraget 

spara 30%

Efter 10 ÅRSGARANTI!

www.takbehandlingar.se

För gratis 

besiktning och

o�ert ring

0512-60 000

Förlänger 

livslängden

20-25 år
 

Byt inte taket, låt oss måla det!

I SAMARBETE MED

Villaägarna Skaraborg

Vi har behandlat över 900 tak i Skaraborg och har över 20 års erfarenhet

BADRUM
OUTLET 

Onsd. 
Fred. 

8-17
8-16

Sockerbruksg. 3C • 531 40 Lidköping
0510-48 58 90 • www.sanova.se

Vi köper stål och metall-
skrot, alltid till högsta 
dagspris!

För mer info:
0501-
75 98 00 

öppettider
Vardagar 
7.00-16.00

Hammarsmedsgatan 4, Mariestad  
email:info@severinrecycling.se

”Utställning 
av containers

juni 2017 juni 2017

Välkommen till en 

fristående 
och helt unik butik!

     
       

       

 
  

 
  

 
 

  

  
 

glasögon & linser

gratis synkoll
året runt 

Högsta
kvalitet 

& utmärkt 
service

Välkommen 
att göra

Boka även 

klassisk massage

Högsta kvalitet 
och utmärkt 

service

graTis sYnKonTroll 
åreT runT!

Boka 

även klassisk 

massage

Varnhem (mot Broddetorp) Hembesök vid behov. Tis–fre 9.00–18.00 el. enl. önskemål. Tel 0511-606 99 
Välkommen hälsar Per - leg.optiker och Janet - Cert. dipl. massör

Välkommen till en 
fristående och helt 

unik butik!
Semesterstängt 

v 27-28-30-31
Öppet v 29

SKUGGAN 
ÄR ALLTID 

NÄRA! www.solskyddat.se
0510-50150

Boka ett 

kostnadsfritt h
embesök!

20% 
rabatt under hela 

maj och juni

Falköping, Lidköping, 
Mariestad, Skara, Skövde 

och Vara.

Skövdes starkaste köksteam

HTH KÖKSFORUM SKÖVDE
Södra Metallvägen 2, Stallsiken
541 39 Skövde
Tel. 0500-48 58 44

gör-det-själv lösningar som du själv sätter ihop och monterar. 
I gengäld kan du spara tusentals kronor på Skandinaviens 
populäraste köksmärke.

Förverkliga din egen köksdröm
i din lokala HTH-butik och på hth.se

Modellen Sense är tillverkad
av MDF och ytbehandlad med
slitstark lack som är enkel att 
rengöra. De stilrena spåren i 
luckorna ger en modern och 
samtidigt klassisk känsla. Med 
Sense skapar du en avslappnad 
och trevlig stämning i ditt kök.

26 655:-
Bänkskiva 3 192:-

VI LEVERERAR KÖK, 
BAD & GARDEROBER 
HELA SOMMAREN

Priset för köket är inklusive skåp, sockel och handtag och exklusive 
bänkskiva, blandare, diskbänk, belysning, vitvaror och frakt.

En lång rad av HTH:s mest populära modeller �nns även som

Superkampanj
på fönster!

30%
M5 KöKscenter
norra Metallvägen 5, stallsiken sKöVDe
e-post: info@lijo.se
tel: 0500-48 81 00  |  Fax: 0500-48 81 20

ÖPPET 
mån-frE 10-18
lÖr 10-15



22

GårdVilla&

www.gardochvilla.se

GårdVilla&

Kompletta lösningar

STJÄRNFÖNSTER

Gålstad 1 I Skånings-Åsaka I 0511-290 50 I Tjtak.se I info@tjtak.se
Ring för kostnadsfri offert

ROT-avdrag F-skatt
www.stjarnfonster.se

Boka ert tak redan nu!

Missa inte TJ:s 
nya storsatsning!

Pvc, trä, aluminium & montage

juni 2017

www.vanerfonster.se
Skara 0511-215 15 • Skövde 0500-43 54 00

Lidköping 0510-66 000 • Jönköping 036-440 13 00 • Göteborg 031-276 276

 

www.vanerfonster.se
Skara 0511-215 15 • Skövde 0500-43 54 00

Lidköping 0510-66 000 • Jönköping 036-440 13 00 • Göteborg 031-276 276

 
Vi utför också allt inom 

byggnationer
Altaner, utbyggnader, inglasade 

uterum, fasader och tak mm
Gilla oss på

Facebook!

 

Ring för kostnadsfri 
offert 0511-215 15 

- fönster du kan lita på -

Skara 0511-215 15 • Skövde 0500-43 54 00 • Lidköping 0510-66 000
• Tidaholm 0502-104 50 • Göteborg 031-276 276 • Jönköping 036-440 13 00 

• Falköping 0515-290 100

OBS! Tidsbokning 
Måndag–torsdag 8–17, 

fredag 8–16
Lättmetallfälgar från Specialfälgar till 

NETTOPRISER

www.dack-falg.se  |  Hasslumsvägen 14, mittemot gamla Olssons åkeri
[ EXTREMT UTHÅLLIGA ]

www.dack-falg.se0500-41 44 00
+

Var rädd om dig 
och dina medtrafikanter. 

KÖR INTE 
PÅ DÅLIGA 

DÄCK!

Varmt välkomna!
Rävstorp 5, Skövde
Telefon: 0500-42 50 40 
www.bengtshusvagn.se

DEMOKAMPANJ
Välkommen till oss på Bengts Husvagnar 
och passa på att ta del av vår fantastiska 
demokampanj på husvagnar från Knaus, 
Weinsberg och Tabbert. 

SPARA UPP TILL 35.400:-

OBS. Begränsat antal.




